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Geachte voorzitter Buzek, 
 
Zoals ik in de State of the Union die ik vandaag voor het Europees Parlement uitspreek, zal 
zeggen, staat de Europese Unie op een keerpunt. De economische crisis houdt aan en de weg 
naar herstel blijkt lang en zwaar voor onze burgers. Nieuwe banen blijven uit nu de 
economische groei in vele regio's op zich laat wachten. De overheidsschuld blijft een zware 
last, die zowel op de korte als op de lange termijn de groei kan belemmeren als er niet met 
spoed drastisch wordt ingegrepen. Onze grootste prestaties - zoals de euro en het 
Schengengebied met vrij verkeer van personen - staan onder druk. Daarom moeten alle pro-
Europese krachten, zoals het Europees Parlement en de Europese Commissie, zich nu 
ondubbelzinnig achter ons Europese project scharen en duidelijk maken dat verdere 
Europese integratie de enige manier is om deze problemen op te lossen.  
 
We weten allemaal dat een duurzaam economisch herstel de belangrijkste opgave is voor 
deze generatie. Als we de groei en het vertrouwen weten te herstellen, kunnen we het unieke 
sociale model van de EU behouden en aan de verwachtingen van onze burgers voldoen. 
Tegen deze achtergrond werkt de Commissie aan haar werkprogramma voor 2012. Het wordt 
een programma dat vanuit een gedeelde overtuiging van wat voorrang heeft en wat dringend 
is, is gericht op het bevorderen van groei en hervormingen door hard te werken en afspraken 
na te komen. De fundamenten die we de afgelopen jaren hebben gelegd, worden gebruikt als 
springplank naar groei en banen. Behalve op de voorstellen die ik mijn toespraak noem, is het 
programma gebaseerd op een aantal thema's: 
 

• een Unie opbouwen die stabiliteit en verantwoordelijkheid kent; 
• een Unie opbouwen waar groei en solidariteit heersen; 
• de EU een krachtige stem geven in de wereld om ons heen. 

 
Het werk dat wij de afgelopen jaren samen hebben verzet, heeft geleid tot een ongekende 
vernieuwing van het economisch stramien van de EU. Het Europees semester en de jaarlijkse 
groeianalyse bieden ons wezenlijk betere mogelijkheden voor echte coördinatie. Wij werken 
aan een nieuwe generatie regelgeving en toezicht voor een sterke en gezonde financiële 
sector. We streven ernaar de voordelen van de eengemaakte markt optimaal te benutten om 
de groei en de banen van morgen te scheppen. Op al deze gebieden is de Commissie dit jaar 



 2

al met belangrijke nieuwe voorstellen gekomen. De komende weken zullen meer voorstellen 
volgen, over belangrijke sectoren binnen de financiële dienstverlening, zoals derivaten, de 
preventie en afwikkeling van bankcrisissen, en ratingbureaus, over lastenverlichting voor het 
midden- en kleinbedrijf,, over energie en over verantwoord zakendoen. Daarnaast zullen we 
met een omvangrijk voorstel komen voor sectorspecifieke programma's en instrumenten die 
gestalte geven aan een moderne begroting voor Europa. Elk voorstel moet beantwoorden aan 
ons doel: een zekere EU-meerwaarde bieden. Overeenstemming over dit pakket moet 
bovenaan onze agenda staan, willen we onze doelstellingen voor het komende jaar kunnen 
verwezenlijken.  
 
Het werkprogramma van de Commissie voor 2012 biedt ons een eerste gelegenheid om in de 
gehele voorbereidingsfase te werken op basis van onze nieuwe kaderovereenkomst. Onze 
gestructureerde dialoog is een zeer concrete uitdrukking van het bijzondere partnerschap 
tussen onze twee instellingen. Ik dank u voor het uitvoerige verslag van de Conferentie van 
commissievoorzitters, dat de Commissie als onderdeel van de voorbereidingen zorgvuldig 
heeft bestudeerd. Samen met de resolutie die het Europees Parlement op 6 juli met een grote 
meerderheid heeft aangenomen, getuigt dit document van de ambitieuze plannen van het 
Parlement voor de EU. Het debat over de State of the Union van vandaag is het beginpunt 
van onze gestructureerde dialoog, die de komende week steeds intensiever zal worden en moet 
uitmonden in de goedkeuring van het werkprogramma op 15 november. Zoals afgesproken in 
onze kaderovereenkomst worden in deze brief de belangrijkste uitgangspunten van het 
werkprogramma geschetst, zodat wij daarover kunnen debatteren. Voor sommige onderdelen 
worden puntsgewijs toekomstige voorstellen aangekondigd, maar deze opsommingen zijn niet 
definitief of volledig. Ik kijk in het bijzonder uit naar de bijeenkomst van de Conferentie van 
commissievoorzitters en het College op 12 oktober. Bij de bijeenkomst van vorig jaar is 
gebleken dat dit forum het besef dat we een gemeenschappelijk doel nastreven, kan 
versterken.  
 

*** 
 
Een Unie van stabiliteit en verantwoordelijkheid: een macro-economisch en 
governancekader dat bevorderlijk is voor groei 
 
We moeten een positieve spiraal creëren in het Europees economisch management door te 
zorgen dat het nationale economische beleid en het economische beleid van de EU met 
elkaar sporen. We moeten ervoor zorgen dat de geplande degelijke structuren voor 
economische governance en financieel toezicht er daadwerkelijk komen, zodat het 
vertrouwen van de burgers en de markten zich kan herstellen. De eengemaakte markt van de 
EU vormt een enorm groeipotentieel dat moet worden benut.  
 
We moeten de tendens ombuigen en de aandacht verleggen van crisismanagement naar het 
groeimodel van de toekomst, zoals we in onze Europa 2020-strategie hebben aangekondigd. 
We moeten laten zien dat de stappen die we al gezet hebben, ook in de praktijk doorwerken en 
echt effect hebben voor onze burgers. Met deze doelstellingen voor ogen zijn in het 
werkprogramma van de Commissie voor 2012 voorstellen over de volgende onderwerpen 
opgenomen: 
 

• de tweede jaarlijkse groeianalyse;  
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• aanbevelingen aan elk van de lidstaten in het kader van het Europees semester, 
met toepassing van de nieuwe buitensporigtekortprocedure, en de voorstellen voor 
verdere economische governance die in mijn toespraak worden aangekondigd; 

 
In een tijd waarin begrotingsconsolidatie cruciaal is, zal de Commissie zich ook blijven 
inspannen om maatregelen te nemen tegen belastingontwijking, bijvoorbeeld door op basis 
van het ontwerpmandaat dat momenteel ter goedkeuring bij de Raad ligt, met bepaalde derde 
landen onderhandelingen te beginnen over belastingparadijzen voor spaargeld.  
 
Een van de meest effectieve instrumenten van de Unie om groei te stimuleren, is de 
EU-begroting. Na het algemene voorstel over het meerjarig financieel kader van juni zal de 
Commissie dit najaar de rechtsgrondslag voorstellen voor het nieuwe financiële kader, 
waarbij we ons richten op die gebieden waarop Europa echt iets kan betekenen en waarbij de 
klemtoon zal liggen op vereenvoudiging.  
 
Een Unie van groei en solidariteit 
 
Een eengemaakte markt die groei oplevert 
 
Een doelmatige interne markt is van doorslaggevend belang voor blijvende groei en 
werkgelegenheid in Europa. We moeten er met behulp van nieuwe ideeën en nieuwe 
technologie voor zorgen dat we alle mogelijkheden van de interne markt ten volle benutten. 
Na een uitvoerige openbare raadplegingsronde werden in de Single Market Act twaalf 
concrete maatregelen aangekondigd, die de Commissie de komende weken zal voorstellen. Ik 
dring er bij het Parlement en de Raad op aan deze initiatieven via een versnelde 
wetgevingsprocedure te behandelen, zodat zij zo snel mogelijk tastbare resultaten opleveren 
voor burgers en bedrijven. 
 
Maar daar laten we het niet bij. Naarmate de economie aantrekt, moet ook het kader 
waarbinnen ons bedrijfsleven opereert zich ontwikkelen. In 2012 zal de Commissie nadere 
initiatieven voorstellen om de eengemaakte markt te versterken, de administratieve lasten te 
verminderen en ervoor te zorgen dat ondernemers optimaal kunnen profiteren van de 
mogelijkheden van een interne markt van 500 miljoen consumenten. Naar aanleiding van de 
aangekondigde 'prestatietest' zullen wetgevende maatregelen worden getroffen om de interne 
markt voor diensten verder te verbeteren en nieuwe banen en groei mogelijk te maken. Door 
een modernisering van het btw-stelsel zal het bedrijfsleven, en zeker het midden- en 
kleinbedrijf, zich beter kunnen richten op groei.  
 
Sterk consumentenvertrouwen zorgt voor een bloeiende markt. In het verlengde van de 
initiatieven van dit najaar zullen in het volgende werkprogramma maatregelen worden 
aangekondigd om de consumentenrechten te versterken, ook bij elektronische en 
grensoverschrijdende transacties, en spijkers met koppen te slaan op het gebied van 
gezondheid en veiligheid. Dit zal de vraag binnen de eengemaakte markt bevorderen.  
 
Er komt een breed pakket met maatregelen voor concurrerende en veilige spoordiensten, 
waardoor het Europese vervoerssysteem een stuk duurzamer wordt. Infrastructuur blijft 
natuurlijk van cruciaal belang voor ons concurrentievermogen op de wereldmarkt. Het 
instrument "Connecting Europe" is de speerpunt van onze strategie om de infrastructuur in de 
EU op doeltreffende en duurzame wijze te ontwikkelen.  
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Voor de belangrijkste hervormingen van de financiële dienstverlening die de EU in het kader 
van de G20 heeft toegezegd, zullen al tegen eind 2011 voorstellen worden ingediend. Ook 
daarna blijft de Commissie uiteraard zorgen voor meer verantwoordelijkheid, transparantie 
en degelijkheid in een sector die van essentieel belang is voor investeringen en groei. Verder 
volgen er in 2012 voorstellen betreffende beleggingsfondsen, de verzekeringssector en de 
bescherming van beleggers.  
 
Het werkprogramma 2012 van de Commissie bevat onder meer voorstellen voor: 
 

• de bescherming van kleine beleggers en beleggingsfondsen 
• een nieuw btw-stelsel 
• een Europese consumentenagenda 
• herziene regels voor algemene productveiligheid  
• een liberaliseringspakket voor de spoorwegen 
• elektronische identificatie- en authenticatie 
• doeltreffend beheer van collectieve rechten 
• kader voor staatssteun voor diensten van algemeen economisch belang 

 
Banen en vaardigheden 
 
Economisch succes en sociale cohesie hangen in Europa nauw samen. De grote werkloosheid 
zorgt op dit moment voor forse problemen en vormt een enorme bedreiging voor de sociale 
cohesie en economische ontwikkeling in de EU. Europa kan deze moeilijkheden alleen te 
boven komen als iedereen de kans krijgt om aan de slag te gaan en de samenleving vooruit te 
helpen.  
 
Onze bevolking staat voor een keerpunt. Nu de gevolgen van de vergrijzing steeds 
voelbaarder worden, kunnen we niet zonder het potentieel, de vaardigheden en de talenten 
van onze beroepsbevolking. We moeten investeren in ons menselijk en sociaal kapitaal. 
Verscheidene lidstaten en ondernemingen hebben dit al ingezien. Tijdens de crisis hebben zij 
hun werknemers in dienst gehouden, soms dankzij arbeidstijdverkorting of door nieuwe banen 
te creëren, waardoor zij nu volop gebruik kunnen maken van hun talenten en opleiding. 
 
En de sociale impact van de crisis beperkt zich niet tot de werkvloer. Gezinnen in financiële 
problemen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, steeds meer kinderen dreigen 
in armoede te vervallen en onze samenleving wordt geplaagd door stressgerelateerde 
aandoeningen en andere gezondheidsproblemen. Daarom blijft de Commissie armoede 
bestrijden: zij zal alles op alles zetten om deze fundamentele Europa 2020-doelstelling te 
verwezenlijken.  

 
Als we ons maatschappelijk model ook voor de toekomst willen veiligstellen, moeten we tijdig 
maatregelen treffen om problemen om de langere termijn te voorkomen. Daarbij moet onder 
meer worden gedacht aan de houdbaarheid van de pensioenstelsels. Hoewel de meeste 
instrumenten nationaal zijn, kan ook de EU een belangrijke bijdrage leveren. Ons werk op het 
gebied van pensioenen biedt aanknopingspunten voor meerdere initiatieven. Om gelijktijdig 
de socialezekerheidsstelsels te kunnen financieren en de overheidsfinanciën te saneren, 
moeten niet alleen de uitgavenprioriteiten opnieuw worden bezien, maar ook de 
inkomstenbronnen. 
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Het werkprogramma voor volgend jaar zal onder meer de volgende initiatieven omvatten ter 
bevordering van Europa's sociale markteconomie: 
 

• een werkgelegenheidspakket (voor een nieuwe flexizekerheidsagenda, een 
groenebaneninitiatief en een banenplan voor jongeren) 

• aanvullende bedrijfspensioenvoorziening  
• bescherming van de aanvullende pensioenrechten na verandering van baan 

 
Duurzaam op weg naar de toekomst 
 
Deze Commissie beschouwt het als een topprioriteit om een samenhangend kader tot stand te 
brengen voor een geleidelijke overgang naar een koolstofarme samenleving die zuinig 
omgaat met de beschikbare hulpbronnen. 2012 is het laatste jaar waarin voorbereidingen 
kunnen worden getroffen voordat het klimaat-energiepakket van 2009 volledig in werking 
treedt. Het is ook het jaar waarin nieuwe maatregelen zullen worden getroffen om te kunnen 
voldoen aan de afgesproken doelstellingen en om burgers, gemeenschappen en bedrijven te 
helpen langetermijnplannen te maken voor een koolstofarme toekomst. Op het gebied van 
vervoer zullen we voortbouwen op de succesvolle maatregelen om de voertuigemissies terug 
te dringen. We zullen helpen bij de aanleg van de infrastructuur die nodig is om alternatieve 
brandstoffen en voertuigen gemakkelijker verkrijgbaar te maken. Een van de belangrijke 
resultaten die worden verwacht van het vlaggenschipinitiatief voor efficiënt gebruik van 
hulpbronnen is een nieuwe blauwdruk voor het waterbeleid. 
 
Naast deze maatregelen zal bij alle toekomstige EU-begrotingsuitgaven rekening worden 
gehouden met de klimaatdoelstellingen. De Commissie zal de klimaatdoelstellingen waar 
mogelijk verwerken in de betreffende wetgeving en bij het werk in Europa ook rekening 
houden met de wijze waarop de internationale onderhandelingen zich ontwikkelen. 
 
In de loop van de geschiedenis is gebleken dat de beschikbaarheid van energie een van de 
grondvoorwaarden is voor een welvarende samenleving. Het opzetten van een veilig, 
duurzaam en concurrerend energiesysteem is derhalve een gemeenschappelijke EU-
doelstelling. Teneinde ook op de langere termijn stabiliteit te waarborgen, wordt een strategie 
ontwikkeld voor het gebruik van hernieuwbare energie na 2020. Bovendien zal naar 
aanleiding van het tragische ongeluk bij Fukushima en de stresstests het huidige kader voor 
nucleaire veiligheid grondig worden gecontroleerd. 
 
De voorstellen in het werkprogramma 2012 van de Commissie behelzen onder meer: 
 

• verdere stappen om de emissies van personenauto's en bestelwagens terug te 
dringen 

• facilitering van schone energie voor vervoer 
• veiligstelling van Europa's waterreserves 
• aanpassing van het wetgevend kader inzake nucleaire veiligheid van Euratom 

 
Een open Europa voor de burgers 
 
De totstandbrenging van een open en veilige ruimte waar EU-burgers en onderdanen van 
derde landen die over de nodige inreis- en verblijfsrechten beschikken, vrij kunnen (in)reizen, 
leven en werken, is een van de meest sprekende bewijzen dat de EU werkt.  
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Gebeurtenissen binnen de Unie en daarbuiten gedurende het voorbije jaar hebben het 
vraagstuk van de grenscontroles bovenaan onze agenda geplaatst. Om onze historische 
verwezenlijkingen op het gebied van vrijheid en mobiliteit te beschermen, moeten wij ons 
grensbeheersysteem voortdurend versterken en ontwikkelen om nieuwe uitdagingen te 
beantwoorden. Wij moeten eveneens een gemeenschappelijk migratiebeleid blijven voeren om 
een verantwoord beheer van de migratiestromen in de EU mogelijk te maken. Na een 
grondige raadpleging van alle belanghebbenden zal de Commissie een pakket voorstellen 
voor de volgende generatie van grenscontroles. Wij zullen ook inspanningen leveren om het 
vrije verkeer van werknemers in de Unie – één van de fundamentele rechten van burgers 
binnen de eengemaakte markt – in de praktijk te waarborgen. 
 
In het werkprogramma van de Commissie voor 2012 zullen verschillende kerninitiatieven van 
het ambitieuze actieplan van het Stockholm-programma worden opgenomen en verder 
uitgewerkt. Er zal een wetgevingsvoorstel worden ingediend om e-Justice uit te breiden en de 
samenwerking op het vlak van justitie met gebruikmaking van ICT te vergemakkelijken. Ook 
zal er werk worden gemaakt van de erkenning overal in de Unie van documenten die in 
gerechtelijke procedures dienen. 
 
Met het oog daarop zal het werkprogramma van de Commissie voor 2012 voorstellen 
bevatten betreffende: 
 

• de volgende generatie grenscontroles 
• een strategie voor de preventie en bestrijding van mensensmokkel 
• werkgelegenheid en migratie 
 

De EU een krachtige stem geven in de wereld 
 
In toenemende mate worden de welvaart en de veiligheid van de EU-burgers direct beïnvloed 
door ontwikkelingen over onze grenzen heen. Het is in ons belang ernaar te streven deze 
ontwikkelingen vorm te geven, en dat kunnen wij het beste samen doen.  
 
De historische ontwikkelingen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied zijn voor de EU een 
gelegenheid om de overgang naar democratie en meer welvaart gunstig te beïnvloeden. Wij 
moeten samenwerken met de nieuwe regeringen en zien welke steun en stimulansen wij 
kunnen bieden op het gebied van de politiek, technische bijstand en concrete hulp bij de 
wederopbouw en de economische ontwikkeling.  
 
Solidariteit is een fundamentele Europese waarde die niet ophoudt bij onze grenzen. Als 's 
werelds grootste verlener van internationale ontwikkelingshulp zal de EU vooropgaan bij het 
helpen van de armste samenlevingen en zich daarbij in het bijzonder focussen op de 
millenniumdoelstellingen. De EU zal in 2012 een nieuwe concrete uiting aan haar 
internationale solidariteit geven door een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening op te richten. 
 
De Commissie zal eveneens de groeidoelstellingen van de EU blijven ondersteunen op het 
internationale toneel. Alhoewel de overkoepelende doelstelling onverminderd blijft om de 
lopende multilaterale handelsonderhandelingen succesvol af te ronden en de WTO verder te 
versterken met de toetreding van Rusland, hopen wij de komende tijd 
vrijhandelsovereenkomsten te sluiten met Oekraïne, Canada, Singapore en India, en een 
beslissende stap voorwaarts te zetten in de onderhandelingen met Japan. Daarnaast wordt er 
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gewerkt aan het aanknopen van onderhandelingen over een investeringsovereenkomst van de 
EU met China. 
 
De beoordelingen van potentiële toekomstige uitbreidingen en de lopende gesprekken zullen 
in 2012 worden voortgezet. We zien ernaar uit om Kroatië weldra als 28e lid van de familie te 
verwelkomen. De inspanningen om Kroatië te helpen de voordelen van het lidmaatschap 
volledig te benutten en onverminderd door te gaan met de voorbereidingen om aan de 
verplichtingen ervan te voldoen, krijgen ook in 2012 een verlengstuk.  
 
Met het oog daarop zal het werkprogramma van de Commissie voor 2012 voorstellen 
bevatten betreffende: 
 

• de oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening 
• het uitbreidingspakket 2012 
 

Slimme regelgeving en een effectieve uitvoering 
 
De Commissie zal er streng op toezien dat haar werkprogramma zoals in het verleden 
voorstellen van de hoogste kwaliteit bevat. Kwaliteit staat of valt met voorbereiding, en 
voorbereiding betekent initiatieven in nauw overleg met alle belanghebbenden ontwikkelen. 
Om hun inbreng te versterken, zal de raadplegingsperiode vanaf 2012 worden verlengd van 8 
tot 12 weken. 
 
Maar hoe goed voorstellen ook zijn voorbereid en de toetsing van het Parlement en de Raad 
hebben doorstaan, wat telt is een effectieve uitvoering. Te veel politieke initiatieven worden 
vandaag de dag niet vertaald in tastbare voordelen voor burgers, bedrijfsleven en overheid. 
De Commissie zal haar taak als hoedster van het Verdrag ten volle blijven vervullen. Dit 
omvat onder andere een proactieve toepassing en ontwikkeling van het mededingingsbeleid, 
dat cruciaal is om gelijke voorwaarden en een goed functionerende eengemaakte markt te 
waarborgen.  
 
Met het oog daarop zal het werkprogramma van de Commissie voor 2012 voorstellen 
bevatten betreffende: 
 

• de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie 
 
 

*** 
 
De weg die voor ons ligt 
 
Het is nog maar acht jaar tot 2020. De EU moet — gelet op de snelheid waarmee de 
mondiale ontwikkelingen zich voltrekken — de kans grijpen om haar positie in de wereld te 
consolideren. Om onze ambitieuze doelstellingen te realiseren zullen wij, de lidstaten én de 
Europese instellingen, ons wederzijds engagement moeten omzetten in concrete 
hervormingen. Om tegen 2020 tastbare resultaten op te leveren, moeten de inspanningen op 
Europees niveau nu worden gedaan. Er moet nu worden gehandeld als we de broodnodige 
progressie willen verwezenlijken. Ik verheug mij erop de komende weken met het Europees 
Parlement samen te werken aan een programma van initiatieven om de groei en het 
vertrouwen in onze Unie te herstellen. 
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         José Manuel BARROSO 
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